
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A OCUPAC IÓ DE TERRENYS D’ÚS 
PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I ALTRES ELEMENTS AMB FI NALITAT LUCRATIVA  

 

 

Article 1. Concepte 

De conformitat amb el que es preveu en l’article 57 en relació amb l’article 20 ambdós del RDL 2/2004, Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix la taxa per utilitzacions privatives 
o aprofitaments especials constituïts per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements 
amb finalitat lucrativa, que es regeix per aquesta ordenança. 

 

Article 2. Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial dels terrenys de 
titularitat pública local amb taules, cadires i altres elements, per extensió d’activitat. 

2. No es consideraran subjectes a aquesta taxa (hauran de comptar preceptivament amb l’oportuna llicència) els 
actes de caràcter cultural o educatiu organitzats per entitats inscrites al Registre municipal d’entitats 
ciutadanes, o bé quan l’assistència a aquests actes sigui gratuïta, encara que els organitzadors no estiguin 
inscrits al dit registre. 

 

Article 3. Obligats al pagament 

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones o entitats a favor de les quals 
s’atorguin les llicències, les que se’n beneficien de l’aprofitament, si és que es varen procedir sense l’autorització 
corresponent. 

 

Article 4. Quantia 

1. Les tarifes de la taxa són les següents: 

 

 Festes de Sant Jaume 
i Fira de Sa Pedra 

Festes des 
Vermar 

Resta de l’any, llevat de les 
festes abans esmentades 

taules i cadires 
(euros el m2) 

1,25 € 2,50 € 
Zona primària 

barres de bar 
(euros el m) 

16,68 € 25,10 € 

taules i cadires 
(euros el m2 l’any) 

9,54 € 

taules i cadires 
(euros el m2) 

0,62 € 1,25 € 
Resta del poble 

barres de bar 
(euros el m) 

8,34 € 12,51 € 

taules i cadires 
(euros el m2 l’any) 

2,64 € 

 

La zona primària estarà compresa pels següents carrers: Sa Mostra, Mascaró, Passeig des Born, Plaça 
Església, Concepció, Rectoria i Pere Estruch. 

 



 

Article 5. Normes de gestió 

1. Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquiden per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran 
irreductibles per anys naturals. 

2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta ordenança han de 
sol·licitar prèviament la llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ a què es refereix l’article 6.2a) 
següent i formular una declaració on consti la superfície de l’aprofitament i els elements que s’hi instal·laran. 
A més, hi han d’adjuntar un pla detallat de la superfície que es pretén ocupar durant tot l’any i durant les 
Festes de Sant Jaume i Vermar i de la seva situació dins del municipi. Les declaracions s’hauran d’ajustar a 
la normativa municipal d’ubicació i superfície per a l’ocupació de terrenys amb taules i cadires. 

3. Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions que hagin formulat els 
interessats, i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les peticions de llicències. Si 
n’hi ha, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que 
s’escaiguin. Les autoritzacions es concediran quan els interessats hagin arreglat les diferències i, si s’escau, 
quan hagin realitzat els ingressos complementaris corresponents. 

4. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats poden sol·licitar a aquest municipi la devolució 
de l’import ingressat. 

5. No es consentirà l’ocupació de la via pública fins que no s’hagi abonat el dipòsit previ a què es refereix 
l’article 6.2.a) i següents fins que els interessats no hagin obtingut la llicència corresponent. L’incompliment 
d’aquest precepte podrà originar la no concessió de la llicència sense perjudici del pagament de la taxa i de 
les sancions i els recàrrecs que s’escaiguin. 

6. Una vegada s’hagi autoritzat l’aprofitament, s’entén prorrogat mentre Batlia no n’acordi la caducitat; o 
l’interessat, o els seus representants legítims, no presentin la baixa justificada. 

7. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de temps següent 
assenyalat en l’epígraf de la tarifa corresponent. Sigui quina sigui la causa que s’al·legui en contrari, la no 
presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa. 

8. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no es podran cedir o sotsarrendar a tercers. L’incompliment 
d’aquest precepte provocarà l’anul·lació de la llicència. 

9. Totes les tarifes relatives a les festes de Sant Jaume i des Vermar s’entendran aplicades pel conjunt de dies 
que durà cada festa, i no per cada dia transcorregut. 

 

Article 6. Obligació al pagament 

1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix: 

a. Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de sol·licitar la 
llicència corresponent. 

b. Quan es tracta de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzades, el primer dia de cada mes un 
dels períodes naturals de temps assenyalats en les tarifes. 

2. El pagament de la taxa es realitza: 

a. Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments per ingrés directe en la dipositaria municipal o 
allà on establís l'Excm. Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència corresponent. 
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit, d’acord amb el que es disposa en l’article 26 del RDL 2/2004, 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i s’elevarà a definitiu quan es concedirà la 
llicència corresponent. 

b. Quan es tracta de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, quan ja estiguin 
incloses en els padrons o matrícules d’aquesta taxa, per anys naturals en les oficines de la recaptació 
municipal, des del dia 16 del mes de gener fins el dia 15 del mes de febrer. 



 

DISPOSICIÓ FINAL  

La present Ordenança, aprovada per acord de l’Ajuntament Ple, de 3 de novembre de 2015, entrarà en vigor el 
mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i serà d’aplicació a partir del dia 1 de 
gener de 2016, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. 


